
 

 

1050 First St. NE, Washington, DC 20002 • ስልክ፦ (202) 727-6436 TTY፦ 711 • osse.dc.gov 

 

የግዛት ቅሬታ ቅጽ 

አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት በአካል ጉዳተኞች የትምህርት ህግ (IDEA) ክፍል ለ ወይም ክፍል ሐ መሰረት የልዩ ትምህርት 
መስፈርቶች ጥሰት ክስን በጽሁፍ የተፈረመ ቅሬታ ማቅረብ ይችላል። ለግዛት ቅሬታ ሂደቶች ሙሉ መግለጫ፣ 34 C.F.R. §§ 
300.151300.153 ለIDEA ክፍል ለ እና 34 C.F.R. §§ 303.432-303.434 ለIDEA ክፍል ሐ ይመልከቱ። 

እባክዎ ያስታውሱ፥ ይህ የግዛት ቅሬታ ለማቅረብ እንዲረዳዎ የተዘጋጀ የሞዴል ቅጽ ነው። ምርመራ ለመጠየቅ ይህንን ቅጽ መጠቀም አያስፈልግዎትም፤ 
ነገር ግን ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁሉም መረጃዎች በቅሬታዎ ውስጥ መካተት አለባቸው። 

የቅሬታ መረጃ (ለግዛቱ ቅሬታ የሚያቀርብ ሰው ወይም ድርጅት) 
ስም፦ ዋና ስልክ ቁጥር፦ 

አድራሻ፦ በዋና ስልክ ቁጥር ሊገኙ የሚችሉበት ሰአታት፦ 

ካለ፣ አማራጭ የስልክ ቁጥር፦ 

ካለ፣ የኢሜይል አድራሻ፦ 

በአንድ ልዩ ልጅ ላይ በተፈጸሙ ጥሰቶች ከተከሰሱ፣ ከልጁ ጋር ያለዎት ግንኙነት (አማራጭ)፦ 

 
የልጅ መረጃ (ስለ አንድ ልዩ ልጅ በተፈጸሙ ጥሰቶች ከተከሰሱ) 
ስም፦ ልጁ የሚሳተፍበት የትምህርት ቤት ወይም የቅድመ ጣልቃ ገብነት 

አገልግሎት (EIS) አቅራቢ ስም፦ 
የትውልድ ቀን (አማራጭ)፦ 

አድራሻ፦ ልጁ ቤት አልባ ከሆነ፣ የወላጅ የሚገኝበት አድራሻ ወይም ስልክ 
ቁጥር፦ 

 
ሽምግልና 
ሽምግልና ገለልተኛ የሆነ ግለሰብ ወገኖችን ባልተስማሙበት ጉዳዮች ላይ በሚወያዩበት ጊዜ አለመግባባቱን በጽሁፍ ስምምነት 
በማያያዝ መፍታትን ግብ አድርጎ የሚረዳበት በፈቃደኝነት የሚደረግ ሂደት ነው። የሽምግልና አገልግሎቶች በOSSE የግጭት 
አፈታት ቢሮ (ODR) በኩል ይገኛሉ። 
 

ቅሬታውን በሽምግልና ለመፍታት ይፈልጋሉ?  አዎ  አይ 
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የቅሬታ መግለጫ 

IDEA እንደጣሰ የተከሰሰ የአካባቢ ትምህርት ድርጀት(LEA)፣ ትምህርት ቤት፣ የEIS አቅራቢ፣ ወይም ሌላ የህዝብ 
ድርጅት ስም፦ 

  

እባክዎ ክስ የቀረበበትን ጥሰት(ቶች) ያብራሩ። ቀኖችን፣ ስሞችን፣ እና ቦታዎችን ጨምሮ ከጥሰቱ ጋር የሚያያዙትን ልዩ 
ማስረጃዎች ይግለጹ። ካለ፣ በቅሬታው ውስጥ ክሱን(ሶቹን) የሚደግፍ ማንኛውም ተዛማጅ የመረጃ ቅጂዎን ማያያዝ ይችላሉ። 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

እባክዎ ለችግሩ(ሮች) ያቀረቡትን መፍትሄ ይግለጹ። 

  

  

  

  

 
ፊርማ፦ ___________________________________________________  ቀን፦ __________________________  

የተፈረመ፣ የተሞላ እና ማንኛውንም አባሪዎች ወይም ደጋፊ መረጃዎች በፖስታ ወይም በኢሜይል ማስገባት ይችላሉ። 
እንዲሁም ቅሬታዎን ለ OSSE ግዛት የቅሬታ ቢሮ በሚያስገቡበት ተመሳሳይ ጊዜ የቅሬታውን ግልባጭ ለLEA/ትምህርት ቤት፣ 
ለEIS አቅራቢ፣ ወይም ለሌላ ለሚመለከተው የህዝብ ድርጅት ማስገባት አለብዎት። 
 
 
በፖስታ፦ የግዛት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ቢሮ 

የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ እና ልዩ ትምህርት ክፍል 
ያስተውሉ፦ ክርስቲን ሃንሰን 
1050 First St. NE, Fifth Floor 
Washington, DC 20002 

በኢሜይል አባሪ፦ osse.IDEAstatecomplaints@dc.gov 
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